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1. Ymddiheuriadau am absenoldeb 

2. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol 

3. Datganiadau o Ddiddordeb Personol 

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb personol mewn 
unrhyw fater i'w drafod yn y cyfarfod.

Gofynnir i aelodau nodi natur y diddordeb a nodi a yw'n 
bersonol neu’n niweidiol.

4. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 

I gadarnhau fod y cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod a 
gynhaliwyd ar:

a) 6 Ebrill 2017 - Saesneg 17 - 24

b) 6 Ebrill 2017 - Cymraeg 25 - 32

c) 25 Mai 2017 - Cyfarfod Blynyddol  - Saesneg 33 - 49

d) 25 Mai 2017 - Cyfarfod Blynyddol - Cymraeg 50 - 66

e) 22 Mehefin 2017 - Cyfarfod Arbennig - Saesneg 67 - 68

f) 22 Mehefin 2017 - Cyfarfod Arbennig - Cymraeg 69 - 70

5. Cwestiwn a gyflwynwyd gan Mr Ryan Dansie o dan Reol 
Gweithdrefn y Cyngor 4.9 - Adroddiad trosolwg o Adolygiad 
Achos Difrifol 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

Yn 2012, yn 14 oed, cyflawnodd Seren Bernard hunanladdiad 



tra yng ngofal Cyngor Sir Penfro. Mae'r fam wedi gofyn am yr 
adroddiad llawn o'r adolygiad achos difrifol ond mae mynediad 
i’r adroddiad yn dal i gael ei wrthod. Mewn datganiad dywedodd 
CSP wrth ITV Wales eu bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth 
Cymru trwy beidio gwneud yr adroddiad llawn yn gyhoeddus

A yw’r cabinet newydd hwn yn cytuno bod gan y fam yr hawl i 
wybod beth ddigwyddodd i’w merch tra yng ngofal Cyngor Sir 
Penfro, ac a wnaiff y cabinet hwn helpu i bwyso am i’r 
adroddiad llawn i gael ei ryddhau i'r fam?

Mr Ryan Dansie

6. Cwestiynau a gyflwynwyd gan Mr David Edwards dan Reol 
Gweithdrefn y Cyngor 4.9 - Bluestone Holdings Ltd. 

Derbyn ateb i’r cwestiynau a ganlyn:

Bluestone Holdings Ltd.

(a) Beth oedd gwerth asedol y benthyciadau heb eu had-dalu, 
dyledion a ganslwyd ac eitemau eraill a gyfnewidiwyd gan y 
cyngor am gyfranddaliadau yn Bluestone Holdings Ltd ac 
unrhyw gwmnïau cysylltiedig, a beth oedd gwerth y 
cyfrannau hynny yng Nghyfrif Blynyddol y Cyngor ar gyfer y 
flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2017?

(b) Pa daliadau difidend mae'r Cyngor wedi’u derbyn ym mhob 
blwyddyn ariannol o’r cyfrannau yn Bluestone Holdings Ltd 
ac unrhyw gwmnïau cysylltiedig?

Mr David Edwards

7. Hysbysiad o Gynnig yn ymwneud â newid i Gyfansoddiad yr 
Awdurdod 

71 - 74

8. Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd 75 - 77

9. Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth - Cyflenwi Addysg ôl-16 yn 
Sir Benfro - Mai 2017 

78 - 83

10. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Trefniadau Llywodraethiant 84 - 104

11. Y Pwyllgor Llywodraethiant Corfforaethol a'r Gweithgor 
Materion Cyfansoddiadol 

105 - 106

12. Dyraniad Pwyllgorau i Grwpiau Gwleidyddol ac Adolygiad o 
Ddyraniad Cynrychiolaeth ar Gyrff Allanol Gwleidyddol Gytbwys 

107 - 112

13. Aelodaeth Cynghorau Cymuned ar y Pwyllgor Safonau 113 - 114



14. Lwfansau sydd ar gael i Ddeiliaid Cyflog Uwch sydd â Salwch 
Hirdymor 

115 - 116

15. Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif - Band B 117 - 128

16. Adolygiad o'r Ddarpariaeth Addysg Uwchradd yn Hwlffordd 129 - 154

17. Darpariaeth addysg gynradd ar gyfer y dyfodol yn ardal 
Aberdaugleddau 

155 - 165

18. Newid a reoleiddir i Ysgol Reoledig Wirfoddol yr Eglwys yng 
Nghymru St Florence - Derbyn disgyblion tair oed rhan amser 

166

19. Adolygu'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer 2016-17 167 - 302

20. Datganiad Llywodraethiant Blynyddol ar gyfer 2016-17 303 - 322

21. Cynllun Rhannu Cost Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol 
Aberthu Cyflog (SSAVC) i Aelodau Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol (LGPS) 

323 - 326

22. Mater Polisi Rheoli Datblygiad - Cais Cynllunio Rhif 16/0122 / 
PA - Canolfan Wyliau Kiln Park, Marsh Road, Dinbych y Pysgod 

327 - 342

23. Adolygu Trefniadau Newydd Trosolwg a Chraffu 343 - 349

24. Ymgyrch 'Count Them In' y Lleng Brydeinig Frenhinol 350 - 355

25. Opsiynau  Rheoleiddio Cerbydau a dynnir gan Geffyl 356 - 364

26. Gwasanaethau Iechyd yn Sir Benfro - Diweddariad gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

365 - 374

27. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Jamie Adams o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - Blaenoriaethau'r Arweinydd 
ar gyfer y Cyngor 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

A wnaiff yr Arweinydd amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer tymor 
y Cyngor. Mae'n anochel y bydd yn rhaid i wasanaethau newid 
a gall rhai gael eu diddymu oherwydd penderfyniadau ariannol 
a wnaed gan Lywodraeth Cymru. Ble bydd y fwyell yn disgyn a 
pha egwyddorion fydd yn sail i’w ddull o weithredu?

 Y Cynghorydd Jamie Adams

28. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Jamie Adams o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - Diweddariad Bargen Dinas-
Ranbarth Bae Abertawe 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:



A wnaiff yr Arweinydd ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am 
Fargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe gan gynnwys 
trefniadau’r strwythur llywodraethiant. Mae'n hanfodol ein bod ni 
fel Aelodau o Gyngor Sir Penfro’n cael cyfle i oruchwylio’r fenter 
hon er mwyn sicrhau bod y Sir yn gallu hawlio’i chyfran deg o 
gyllid ac elwa ar y trawsnewidiad posibl yn economi Gorllewin 
Cymru. A yw’r cyllid eisoes yn llifo i'r sir ar gyfer Prosiect Morol 
Penfro?

Y Cynghorydd Jamie Adams

29. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Reg Owens o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - darparu toiledau 'Changing 
Places' 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

A wnaiff yr Arweinydd neu'r Aelod Cabinet perthnasol 
ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y datblygiadau o 
ran darparu toiledau ‘Changing Places’ yn ein Sir?

Nid yw toiledau hygyrch arferol yn diwallu anghenion pawb sydd 
ag anabledd. Yn aml mae pobl gydag anableddau dysgu dwys 
a lluosog yn ogystal â phobl sydd ag anableddau corfforol 
difrifol angen offer a gofod ychwanegol i'w galluogi i ddefnyddio 
toiledau yn ddiogel ac yn gyfforddus. Mae'r anghenion hyn yn 
cael eu diwallu gan doiledau ‘Changing Places’. Dylid llunio 
rhaglen waith er mwyn darparu'r cyfleusterau hyn ym mhob tref 
fawr yn ein Sir.

 Y Cynghorydd Reg Owens

30. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Reg Owens o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - datgeliadau DBS manylach ar 
gyfer Aelodau 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

A wnaiff yr Arweinydd a'r Aelod Cabinet perthnasol ymuno â mi 
i gefnogi'r cysyniad o statws datgeliad DBS manylach ar gyfer 
holl Aelodau Cyngor Sir Penfro?

 Y Cynghorydd Reg Owens

31. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Viv Stoddart o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - Adeilad Motor World yn 
Aberdaugleddau 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf 



am y gwaith arfaethedig i ddymchwel ac ailddatblygu adeilad 
adfeiliedig Motor World yng nghanolfan siopa Aberdaugleddau?

Y Cynghorydd Viv Stoddart

32. Cwestiynau a gyflwynwyd gan y Cynghorydd John Davies o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - prosiectau Ysgolion yr 21ain 
Ganrif 

Derbyn ateb i’r cwestiynau a ganlyn:

A wnaiff yr Arweinydd ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am 
brosiectau ysgol yr 21ain Ganrif, gan gynnwys monitro ariannol 
y cynllun?

Y Cynghorydd John Davies

33. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd John Davies o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - mynediad i safle'r datblygiad 
gerllaw Ysgol Y Preseli 

Derbyn ateb i’r cwestiwn a ganlyn:

A wnaiff yr Arweinydd ddarparu amlinelliad o’r trefniadau 
arfaethedig ar gyfer mynediad i safle’r datblygiad tai sylweddol 
gerllaw Ysgol Y Preseli?

Mae mantais bosibl i'r ysgol gan fod y fynedfa bosibl i'r safle ym 
mherchnogaeth yr ysgol a'r Awdurdod.

Y Cynghorydd John Davies

34. Cwestiynau a gyflwynwyd gan y Cynghorydd  Huw George o 
dan Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 - Arolygu Adeiladau'r 
Cyngor 

Derbyn ateb i’r cwestiynau a ganlyn:

Yn dilyn trychineb erchyll Tŵr Grenfell yn Llundain yn 
ddiweddar, rhaid i ni fod yn sicr o’r sefyllfa yma yn Sir Benfro.

(a) A wnaiff yr Arweinydd dawelu ofnau tenantiaid tai Cyngor, 
plant ysgol a defnyddwyr ein hadeiladau cyhoeddus bod ein 
tai cymdeithasol, adeiladau ysgolion, canolfannau hamdden 
ac adeiladau gwasanaeth a llety staff eraill wedi cael eu 
harolygu ac yn cydymffurfio â’r rheoliadau diogelwch tân 
perthnasol ?

(b) A wnaiff hefyd amlinellu’r trafodaethau sydd ar droed gyda 
darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill yn y Sir er mwyn 
canfod eu dulliau o weithredu?



 Y Cynghorydd Huw George

35. Cwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Huw George o dan 
Reol Gweithdrefn y Cyngor 4.10 -  Cae chwarae bob tywydd yn 
Ysgol Y Preseli 

Derbyn ateb i’r Cwestiwn a ganlyn:

Yn y rhaglen gyfalaf mae darpariaeth ar gyfer gosod cae 
chwarae pob tywydd yn Ysgol Y Preseli.

A wnaiff yr Arweinydd amlinellu amserlen ar gyfer cwblhau'r 
prosiect hwn er mwyn caniatáu i'r ysgol dynnu sylw at y 
cyfleuster hanfodol hwn yn ei chynllun gweithredu ôl arolwg 
Estyn?

Y Cynghorydd Huw George

36. Hysbysiad o Gynnig yn ymwneud â pharcio ym Meysydd Parcio 
Rifleman Field a St Thomas Green 

Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig a ganlyn:

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Penfro i godi tâl am barcio ym 
meysydd parcio Rifleman Field a St Thomas Green bu 
gostyngiad sydyn yn nefnydd y meysydd parcio hyn, ac felly 
rwyf yn galw ar Gyngor Sir Penfro i roi'r gorau i’r taliadau parcio 
yn y ddau faes parcio ond cadw'r cynllun trwyddedau parcio 
preswyl sy’n weithredol yn St Thomas Green.

Y Cynghorydd Thomas Tudor

37. Hysbysiad o Gynnig yn ymwneud â threfniadau Pensiwn y 
Wladwriaeth i ferched 

Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig a ganlyn:

Mae Cyngor Sir Penfro yn galw ar y Llywodraeth i wneud 
trefniadau pensiwn y wladwriaeth trosiannol teg ar gyfer bob 
merch a anwyd ar neu wedi 6 Ebrill 1951 sydd wedi dwyn baich 
annheg y cynnydd yn Oedran Pensiwn y Wladwriaeth (SPA) a 
hynny gyda diffyg rhybudd priodol.

Gorfodwyd newidiadau pensiwn sylweddol ar gannoedd ar 
filoedd o fenywod gan Ddeddfau Pensiwn 1995 a 2011 gydag 
ychydig neu ddim hysbysiad personol o'r newidiadau. 
Derbyniodd rai menywod dwy flynedd yn unig o rybudd y byddai 
eu hoed pensiwn y wladwriaeth yn cynyddu o chwe blynedd.

Mae llawer o fenywod a aned yn yr 1950au yn byw mewn 
caledi. Mae cynlluniau ymddeol wedi'u chwalu gyda 
chanlyniadau dinistriol. Mae llawer o'r menywod hyn eisoes 



allan o'r farchnad lafur, yn gofalu am
berthnasau oedrannus, yn gofalu am eu hwyrion, neu'n dioddef 
gwahaniaethu yn y gweithle ac felly’n ei chael hi'n anodd cael 
gwaith
.
Mae menywod a aned yn y ddegawd hon yn dioddef yn 
ariannol. Mae'r menywod hyn wedi gweithio'n galed, wedi magu 
teuluoedd ac wedi talu eu trethi ac yswiriant gwladol gan 
ddisgwyl y byddent yn ddiogel yn ariannol pan fyddent yn 
cyrraedd 60 oed. Nid yr oed pensiwn ei hun sy’n achosi dadl - 
derbynnir yn gyffredinol y dylai menywod a dynion ymddeol yr 
un oed.

Y broblem yw bod oed pensiwn y wladwriaeth i fenywod wedi 
codi’n rhy gyflym a’i fod wedi digwydd heb i’r menywod yr 
effeithir arnynt gael digon o rybudd, gan adael menywod heb 
amser i wneud trefniadau amgen.

Mae Cyngor Sir Penfro yn galw ar y Llywodraeth i ailystyried 
trefniadau trosiannol i fenywod a aned ar 6 Ebrill 1951 neu ar ôl 
hynny, fel nad yw menywod yn byw mewn caledi oherwydd 
newidiadau pensiwn na ddywedwyd wrthynt amdanynt hyd nes 
ei bod yn rhy hwyr iddynt wneud wneud trefniadau amgen.

Y Cynghorydd Thomas Tudor

38. Hysbysiad o Gynnig yn ymwneud â datgeliad DBS manylach ar 
gyfer Aelodau 

Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig a ganlyn:

Mae diogelu yn flaenoriaeth bwysig i'r grŵp Annibynnol ac yn 
bwnc sy'n agos at fy nghalon. Mae'n hollbwysig ein bod ni fel 
Aelodau’n gosod esiampl yn ein rôl fel rhieni corfforaethol a 
sicrhau bod gan oedolion a phlant bregus hyder yn eu 
hymgysylltiad â ni fel Aelodau o Gyngor Sir Penfro. Er mwyn 
hyrwyddo’r hyder hwnnw rwyf yn ceisio cytundeb y dylai fod yn 
orfodol i bob Aelod wneud cais am ddatgeliad DBS manylach ar 
gyfer oedolion a phlant.

Y Cynghorydd Reg Owens


